Vedtægter for Navitas Fitness
Redigeret 20. marts 2019.

§1. Navn og hjemsted.
§1.1

Navitas Fitness
Inge Lehmanns Gade 10
Lokale 01.017
8000 Aarhus C

§2. Formål.
§2.1
Navitas Fitness er en forening med formål at skabe rammerne for et fitnessrum på Navitas,
således at studerende, ansatte og lejere på hhv. Incuba, Maskinmesterskolen, Institut for
Ingeniørvidenskab og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet har muligheden for dyrke motion
som et alternativ fra de faste arbejdspositioner.

§3. Relationer
§3.1. Foreningen er startet af brugergruppen for Navitas og efterfølgende overtaget af
bestyrelsen med op- gave at drive foreningen. Foreningen har fortsat relationer til
medlemmerne af brugergruppen, Incuba, Maskinmesterskolen, Institut for Ingeniørvidenskab
og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

§4. Organisatorisk opbygning.
§4.1. Foreningen er en selvstændig forening i Navitas bygningen, som repræsenteres af
medlemskredsen.

§5. Kontingent- og regnskabsår, revision.
§5.1. Kontingent for et medlemskab fastlægges på den årlige generalforsamling.
§5.2. Regnskabsåret for Navitas Fitness løber fra 1. januar til 31. december.
§5.3. Regnskabet fremlægges for den efterfølgende generalforsamling.
§5.4. Regnskabet udarbejdes af en uafhængig revisionsvirksomhed som vælges på den
årlige generalforsamling.

§6. Medlemskreds.
§6.1.. Medlemskredsen består af studerende og ansatte fra Aarhus Maskinmesterskole,
Institut for Ingeniørvidenskab og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet samt ansatte og lejere
hos INCUBA a/s.

§7. Bestyrelse
§7.1. Bestyrelsen består at seks medlemmer indvalgt af generalforsamlingen.

§7.2. Bestyrelsen er valgt indtil næste generalforsamling.
§7.3. Bestyrelsesmedlemmer vælges ud fra følgende hovedområder:
INCUBA a/s
En ansat og en lejer.
Maskinmesterskolen
En ansat og en studerende.
Institut for Ingeniørvidenskab eller Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
En ansat og en studerende.
§7.4. Bestyrelsen vælges af fremmødte medlemmer fra medlemskredsen til
generalforsamlingen.
§7.5. Ved ønske fra medlemskredsen kan afstemningen foregå hemmeligt.
§7.6. Bestyrelsen konstituerer efter generalforsamlingen en formand og en kasserer internt i
bestyrelsen.
§7.7. Bestyrelsesmedlemmer arbejder vederlagsfrit, men træner gratis og modtager en årlig
julegave inden for rammerne af Skats vejledning herom.

§7.7. Formand
§7.7.1 Formanden har til opgave at:
- Planlægge og indkalde til bestyrelsesmøder.
- Fremsende agenda til bestyrelsen senest en uge før bestyrelsesmødet.
- Agere som kontraktperson for Navitas Fitness.
- Sikre at den daglige drift kører efter hensigten.
§7.7.2 Formanden indkalder medlemskredsen til generalforsamling senest tre
uger inden generalforsamlingens afholdelse.
§7.8. Kasserer
§7.8.1 Kassereren er ansvarlig for økonomien og at for at sikre ind- og
udbetalinger sker i overensstemmelse med bestyrelsens, myndighedernes og
revisorens krav.

§8. Ordensregler
§8.1 Ordensreglerne godkendes internt af bestyrelsen.
§8.2 Ved overskridelse af ordensreglerne kan bestyrelsen vælge at give en advarsel eller

opsige et medlemskab med direkte virkning.
§8.3 Ved opsigelse af et medlemskab skal 3/4 af bestyrelsen stemmer for beslutningen.

§9. Tegningsregler
§9.1 Foreningen tegnes af formanden og yderligere et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
§9.2 Foreningen skal tegnes af mindst to hovedområder. §10. Generalforsamling.

§10 Generalforsamlingen
§10.1 Generalforsamlingen er øverste myndighed for Navitas Fitness.
§10.2 Medlemskredsen af Navitas Fitness udgør generalforsamlingen.
§10.3 Kun medlemmer fra medlemskredsen har stemmeret.
§10.4 Formanden indkalder generalforsamlingen, til en årlig generalforsamling i foråret,
senest den 1. april, dog tidligst 10 februar.
§10. 5 Generalforsamlingen indkaldes med minimum 3 ugers varsel.
§10. 6 Dagsorden ved ordinære generalforsamlinger skal som minimum indeholde følgende
punkter:
1 - Valg af dirigent og stemmetællerer.
2 - Forelæggelse af beretning.
3 - Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4 - Vedtagelse af arbejdsprogram for Navitas Fitness.
5 - Indkomne forslag.
6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7 - Eventuelt.
§10. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer i §10.stk. 6.-6 vælges iht. §7.
§10. 8 Generalforsamlingen har afgørende myndighed i spørgsmål, der falder udenfor de i
vedtægterne fastsatte rammer.

§11. Ekstraordinær generalforsamling
§11.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis et af følgende krav opfyldes:




Bestyrelsens antal er under fire.
Et flertal af bestyrelsen stemmer for en ekstraordinær generalforsamling.
1/ af samtlige medlemmer i medlemskredsen skriftligt udtrykker ønsker
10
herom overfor bestyrelsen, med angivelse af forhandlingsemne.

§11.2. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling iht. §10. stk. 5.

§12 Vedtægtsændringer

§12.1 Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen ved stemmeflertal, afgivet af
fremmødte medlemmer fra medlemskredsen.
§12.2 Vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde tre dage forinden
generalforsamlingen.

§13. Opløsning.
§13.1 Opløsningen af foreningen kræver 3/4 af stemmerne fra fremmødte medlemmer fra
medlemskredsen, ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.
§13.2 Ved opløsning af foreningen henfalder alle værdier til Ejerforeningen Navitas,
uddannelse, innovation & forskning, ENUIF, cvr.nr 34771618.

